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اخلبر، وكذلك ما نش����ر حول أرض العياط اململوكة إلحدى الش����ركات 
التابعة لشركة منا القابضة وكذلك مهنية شركة »زين« في إرسال توضيح 
من قبلها إلدارة السوق حول املبالغ التي مت اإلعالن عنها من صفقة بيع 
أصول »زين � أفريقيا« وكذلك موقف بيع مقرها الرئيسي في البحرين. 
وهي كلها مواقف وعالمات تعزز بال شك من الشفافية التي يحرص عليها 

املتداولون واحملللون في السوق على املناداة بها باستمرار. 
ولكن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو ما املسطرة التي بناء عليها 
يتم إيقاف السهم من عدمه، حيث تتعرض العديد من الشركات لإليقاف 
على أخبار غير مؤكدة في 
بع����ض األحي����ان، في حني 
ال يت����م االلتفات إلى أخبار 
منشورة في تقارير دولية 
موثقة عن بعض األس����هم، 
ناهيك عن جتاهل البورصة 
ملسألة إعالنات الشركات عن 
كل كبيرة وصغيرة تتعلق 
بأوضاعها املالية في حني يتم 
البورصة  جتاهل األمر في 
الكويتي  الس����وق  رغم أن 
هو األصل بالنس����بة لتلك 
الش����ركات وبقية األسواق 

املالية األخرى وتابعة له.
واليزال س����هم الوطني 
ي����راوح مكانه ب����ني حاجز 
الدينار و200 فلس والدينار 

عند 6666.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.25% مقارنة باجللسة السابقة، ارتفع 
املؤش����ر الوزني بواقع 1.73 نقطة ليغل����ق عند 420.29 نقطة وبارتفاع 

نسبته %0.41. 
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 174.5 مليون س����هم نفذت من خالل 

2894 صفقة قيمتها 15.96 مليون دينار. 
وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 53.17 

مليون سهم نفذت من خالل 640 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار. 
وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.5 مليون 

سهم نفذت من خالل 37.8 
مليون سهم من خالل 872 
صفقة قيمتها 4.69 ماليني 

دينار. 
ومما ال شك فيه أن قيام 
الس����وق في جلسة،  إدارة 
أمس، باستيضاح األخبار 
الواردة على الشركات املؤثرة 
في السوق هو أبلغ دليل على 
احلرص في منع التالعبات 
من قب����ل املضارب����ني على 
أخبار الش����ركات. فبمجرد 
نشر معلومات حول قضية 
»أجيليتي« مع وزارة الدفاع 
األميركية قامت إدارة السوق 
بإيقاف السهم حلني ورود 
بيانات من الش����ركة حول 

عزوف عن الشراء يدفع السيولة ألدنى مستوياتها منذ شهرين
وعودة مسلسل إيقاف أسهم شركات قد يعيد السوق لالنهيار

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 5 
ماليني دينار على 31.8% من إجمالي القيمة وهذه الشركات 
هي: »لوجستيك« و»مش����اريع« و»هيتس تيليكوم« 

و»السالم« و»الدولي« و»مجموعة الصناعات«.
 تصدر سهم »لوجس��تيك« تداوالت السوق من حيث 
القيمة، حيث بلغت قيمة تداوالت السهم 1.07 مليون دينار 

على 6.7% من إجمالي القيمة.
 تصدر مؤشر قطاع اخلدمات قطاعات السوق من 
حيث االرتفاع بواقع 79.1 نقطة وجاء في املركز الثاني 
قط����اع البنوك بواقع 38.9 نقط����ة من حيث ارتفاعات 
الس����وق، وجاء قطاع غير الكويتي في املرتبة الثالثة 

من حيث االرتفاعات بواقع 28.4 نقطة.

و220 فلسا، حيث استقر عند دينار 
و220 فلسا للسهم في نهاية تداوالت 
اجللسة اخلتامية لألسبوع اجلاري، 
رابحا 20 فلسا للسهم عن اجللسة 

السابقة.
التداوالت على أسهم  وجاءت 
القطاع املصرفي »فاترة« وخلت 
النشاط امللحوظ على بعض  من 
األس����هم مثل بنك الكويت الدولي 
حيث انخفض إجمالي نشاط البنوك 
ألكثر من 50% بسبب غياب روح 
املبادرة بالش����راء االستثماري أو 
تبديل املراكز على بعض األسهم.

وتصدر سهم مشاريع الكويت 
القابضة نشاط القطاع االستثماري 
من حيث القيمة حيث بلغت 1.05 
مليون دينار في نشاط هو األعلى للسهم منذ فترة، وفي حدود سعرية 
تراوحت بني 345 فلس����ا كحد أعلى و335 فلسا كحد أدنى ليغلق السهم 
رابحا 5 فلوس للس����هم ليستقر عند 340 فلسا للسهم. ويأتي النشاط 
على سهم »املشاريع« بعد األخبار الواردة على سهم الشركة بأن مجلس 
إدارتها في طريقه ليبدأ بعد العيد مباش����رة جولة مفاوضات مع جهات 
دائنة محلية تتعلق بتغطية استحقاق سندات ب� 40 مليون دينار حتل 

على املجموعة بني شهري نوفمبر وديسمبر املقبلني.
كما شهدت أسهم استثمارات والساحل واملال تراجعات محدودة بسبب 
عمليات جني أرباح على أس����همها وذلك تأثرا بالهدوء الذي شهده سهم 
»زين« بعد االرتفاعات التي شهدها السهم على خلفية األخبار املتعلقة 

ببيع حصة اخلرافي في »زين« والتي لم تتضح معاملها حتى اآلن.

الصناعة والخدمات

استقر س����هم مجموعة الصناعات عند 300 فلس للسهم بعد غياب 
أخبار الش����ركة حول توقعات نتائج النص����ف األول من العام احلالي 
وتأثرا بفتور التداوالت على األسهم القيادية من قبل املتداولني وصناع 
السوق من مديري احملافظ والصناديق االستثمارية في كمية تداوالت 

لم تتجاوز حاجز ال� 1.9 مليون سهم. 
وفي قطاع اخلدمات مت تبديل املراكز بني االسهم القيادية والرخيصة 
حيث ش����هدت هيتس تيليكوم نشاطا ملحوظا من حيث معيار احلجم 
والتي بلغت 17.3 مليون س����هم وبقيم����ة 895.8 ألف دينار حيث أغلق 

السهم عند 52 فلسا رابحا 2.5 فلس للسهم.
وتصدر سهم »لوجستيك« ارتفاعات السوق من حيث القيمة، بعد أن 
متكنت الشركة من حتقيق أرباح قياسية للنصف األول، والتي أظهرت 
منوا كبيرا في األرباح بلغت نسبته 105.4% تقريبا، حيث أعلنت الشركة 
عن حتقيق أرباح صافية بلغت حوالي 4 ماليني دينار، مقابل 1.95 مليون 

دينار في نفس الفترة من العام املاضي.
وفيما استقر سهم »أجيليتي« عند مستوى 430 فلسا دون تداول على 
خلفية إيقاف الس����هم من قبل إدارة السوق، شهد سهم »زين« تداوالت 

ضعيفة لم تتعد ال� 260 ألف سهم بسيولة بلغت 310.4 آالف دينار.

 عمر راشد
  رغم أن السوق أنهى ماراثون 
تداوالت جلس����ات األس����بوع في 
املنطق����ة اخلض����راء بارتفاعات 
مؤشريه السعري والوزني بفضل 
إغالقات الثوان����ي األخيرة، إال أن 
تلك النهاية »الوهمية« لم تشفع 
لسيولة الس����وق التي جاءت في 
أدنى مس����توياتها خالل األسبوع 
واألقل على اإلطالق منذ شهرين 

تقريبا. 
ووصول مستويات السيولة 
الت����داوالت  ف����ي نهاية  ألدناه����ا 
األسبوعية يأتي لعدد من العوامل 
أبرزها: وقف سهم »أجيليتي« حلني 
ورود إيضاحات من الشركة بشأن 

املعلومات التي تفيد بأن املدعي العام األميركي طلب إسقاط التهم املوجهة 
ضد الشركة »األم« التي وجهت اليها في نوفمبر عام 2009 واتهمت خاللها 
بتقاض����ي أموال مبالغ فيها والتالعب باألس����عار لقاء خدمات متوينية 
للقوات األميركية املوجودة في كل من الكويت واألردن والعراق، إال أن 
إدارة السوق لم يصلها أي إيضاحات من الشركة حتى إغالق التداوالت 
رغم أن معلومات وردت في مذكرة قانونية من وزارة الدفاع األميركية 
أش����ارت إلى أن أس����عار أجيليتي »عادلة« و»مقبولة« وهو ما قد يقلب 

املوازين رأسا على عقب إذا أخذت احملكمة بتلك املستندات. 
 وبجانب غياب إيضاح للشركة ووقف التداول ألسهمها تعمقت حالة 
تراجع مستويات الثقة لدى املتداولني مع استمرار غياب الوضوح بشأن 
القرارات احلكومية الداعمة للبورصة والتي صاحبها حملة مدروسة من 
قبل بنك الكويت املركزي وإدارة السوق ووزارة التجارة ممثلة في إدارة 
الش����ركات التجارية على املتالعبني في تداوالت أسهم شركاتهم وكذلك 

الشركات التي تخلفت عن تقدمي بياناتها املالية في املواعيد احملددة. 
وتع����ززت حالة الترقب تلك بعد أن فق����دت التصريحات احلكومية 
بريقها لدى املتداولني لتعزيز الثقة في السوق، حيث خيم الفتور على 
التداوالت وفقدت العديد من األس����هم »التشغيلية« منها و»الرخيصة« 
القدرة على جذب املتداولني للش����راء وكان العزوف سيد املوقف بعد أن 

سيطرت حركة التذبذب طوال تلك جلسات األسبوع. 
وأنقذت إغالقات الثواني األخيرة مؤشري السوق من اإلغالق باللون 
األحمر حيث انتهت آخر جلس����ات األسبوع وخامس جلسات أغسطس 
اجلاري على ارتفاع في أداء املؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث أغلق 
مؤشرها السعري على منو نسبته 0.25% بإقفاله عند مستوى 6666.1 
نقطة رابحا 16.5 نقطة، فيما ارتفع املؤش����ر الوزني للس����وق في نهاية 
اجللسة بنسبة أكبر بلغت 0.41%، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 420.29 

رابحا 1.73 نقطة.

المؤشرات العامة

أنهى السوق جلس����ات تداوالته األس����بوعية على ارتفاع مؤشريه 
الس����عري والوزني ففيما ارتفع املؤشر العام بواقع 16.5 نقطة مستقرا 

استحواذ قيمة 
 تداول
 أسهم 6 شركات 
 والبالغة
 5 ماليين دينار 
 على %31.8 
من إجمالي القيمة

مطلوب وضع معايير 
واضحة من قبل إدارة 

 الشركات 
في البورصة إليقاف 

األسهم عن التداول 
حفاظًا على حقوق 

المساهمين

المؤشر العام 16.5 نقطة 
وتداول 174.5 مليون سهم 

بقيمة 15.96 مليون دينار
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»وضوح«: السوق يشهد استقرارًا نسبيًا
وينتظر اكتمال نتائج الشركات لمواصلة االرتفاع

في ظل االرتفاعات المتواصلة ونشاط التداوالت

قالت شركة وضوح 
لالستش������ارات  
املالية واالقتصادية 
في تقريرها األس���بوعي عن أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية، ان 
السوق شهد حالة من االستقرار 
النسبي خالل تعامالت األسبوع، 
حيث كانت احلركة األفقية السمة 
الغالبة لكل من األس���هم ومؤشر 
السوق، وعلى الرغم من االرتفاعات 
التي بدأت تشهدها قيم التداول منذ 
بداية النص���ف األخير من يوليو 
املاضي إال أن الهدوء عاد مرة أخرى 
إلى الس���وق وقد بدا ذلك واضحا 
من خالل التراجعات التي شهدتها 
املؤشرات العامة للسوق وخصوصا 

قيم���ة التداول والتي بلغت 16 مليون دينار في آخر يوم تداول من هذا 
األسبوع. ويعد الهدوء الذي مير به السوق أمرا مبررا خصوصا في 
ظل االرتفاعات املتواصلة والنش���اط الذي شهدته التداوالت خالل 
الفترة املاضية، كما ان املستثمرين في حالة ترقب وانتظار الكتمال 
نتائج ومعرفة تفاصيل الشركات الصغيرة واملتوسطة فهي محل 
اهتمام بالنسبة لهم ملا قد تشكله تلك الشركات من فرص استثمارية 
مجدية، ومن أجل ذلك يجب معرفة أوضاع الشركات ومدى قدرتها 

على تعزيز أدائها املالي في الفصول املقبلة.
وقد أنهى سوق الكويت لألوراق املالية تداوالت األسبوع األول 
من شهر أغسطس على ارتفاع طفيف حيث أغلق املؤشر السعري 
عند مستوى 6.666.1 نقطة مرتفعا بنحو 0.17% عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ 6.654.9 نقطة، في حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع مغلقا عند مستوى 420.3 نقطة بزيادة بنحو %0.25 

مقارنة بإغالق األسبوع السابق عند 419.24 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األس���بوع الس���ابق، فقد بلغ إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 135.5 مليون دينار مقارنة بنحو 
204.4 ماليني دينار خالل األسبوع السابق متراجعة بنحو %33.7، 
فيما انخفضت كمية األس���هم املتداولة لهذا األسبوع بنحو %49.8 
لتبل���غ بنهاية هذا األس���بوع 1.060 مليون س���هم من خالل تنفيذ 

17.191 صفقة.
وقد بلغ متوس���ط قيمة التداول اليوم���ي 27 مليون دينار من 

خالل متوسطات كمية متداولة 
تعادل 211.5 مليون سهم يوميا 
تقريبا على معدل 3.431 صفقة 

يوميا.
وعلى صعيد القطاعات، فقد 
شهدت تداوالت السوق تباينا في 
أدائها حيث تصدر االرتفاعات 
قطاع غير الكويتي والذي أغلق 
مؤشره السعري عند مستوى 
6.896.1 نقط���ة، مرتفعا بواقع 
0.73% مقارنة باألسبوع السابق 
مستحوذا على قيمة تداول تعادل 
3.16% من قيمة تداوالت السوق 
اإلجمالية، يليه قطاع اخلدمات 
ارتفاع مقداره 0.6% في  بواقع 
مؤشره الس���عري والذي أغلق 

عند مستوى 14.651.4 نقطة.
ومن حيث التراجعات، فقد تصدرها قطاع االستثمار ليغلق مؤشره 
السعري عند مس���توى 4.776.9 نقطة متخليا عن 0.67% وبقيمة 
تداول تعادل 13.7% من إجمالي القيمة السوقية، يليه قطاع األغذية 
والذي تراجع مؤشره الس���عري بنحو 0.57% مغلقا عند مستوى 

4.796.6 نقطة بقيمة تداول 0.7% من إجمالي القيمة املتداولة.
أما من حيث نشاط القطاعات، فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا 
على 29.4% من قيمة تداوالت السوق حيث أغلق مؤشره السعري 
عند مس���توى 9.461.8 نقطة مرتفعا 0.07% عن إغالق األس���بوع 
الس���ابق، يليه في النشاط قطاع اخلدمات حيث حقق قيمة تداول 

تعادل 28.8% من إجمالي قيمة تداوالت السوق.
وعلى صعيد األسهم، تصدر سهم »قرين قابضة« قائمة االرتفاعات 
بواقع 20% ليغلق عند 42 فلسا، يليه سهم »األنظمة« مرتفعا بواقع 
17.6% فيما جاء سهم »أعيان ع« في املرتبة الثالثة مرتفعا %17.4، 
وفي املقابل تصدر التراجعات سهم »املصالح ع« بنحو 31.4% حيث 
أغلق عند 70 فلس���ا، يليه سهم »مدار« متخليا عن 13.8% ثم سهم 

»كوت فود« بخسارة مقدارها %13.2.
من حيث نشاط األسهم، فقد حقق سهم »زين« أعلى قيمة تداول 
خالل هذا األسبوع بلغت 19.45 مليون دينار وأغلق عند 1200 فلس، 
يليه سهم »الدولي« بقيمة تداول مقدارها 11.50 مليون دينار حيث 

أغلق عند 232 فلسا.

 )سعود سالم(فتور التداوالت أطاح بالسيولة ألدنى مستوياتها

املؤشر الوزنيمتوسط حركة املؤشر 100 يوم

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات

خدمات %28.8 بنوك  %29.4

استثمار %13.7

عقار 11.8%تأمين %0.0

صناعة %12.4

أغذية %0.7 غير كويتي %3.2

تقـرير


